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❘ALPICAT ❘ Catorze espectacles cir-
censes ompliran els carrers i pla-
ces d’Alpicat els pròxims 27 i
28 de juny en la segona edició
de la Fira Circ Picat, el primer
festival d’aquesta disciplina que
acullen les comarques lleida-
tanes. L’ajuntament d’Alpicat,
organitzador de la fira junta-
ment amb la companyia de circ
Improvisto’s Krusty Show (que
també és responsable de la di-
recció artística), ha decidit do-
nar continuïtat a l’esdeveniment
arran de l’èxit de públic i de crí-
tica aconseguits l’any passat.

Acrobàcies, malabars, equili-
bris, trapezi, quadre coreà, dan-
sa vertical, pallassos, clown i
música són algunes de les va-
riades activitats, totes de caràc-
ter gratuït, amb les quals podran
disfrutar els visitants del festi-

val. L’artista local Lo Biel serà
l’encarregat, el dissabte 27 a les
12.30 hores a la plaça de la
Unió, d’inaugurar la fira amb el
seu espectacle. I és que un dels
objectius d’aquesta iniciativa és
fomentar les companyies locals
i de proximitat oferint-los una
oportunitat per donar-se a co-
nèixer.

El programa del festival es
completarà amb les companyi-
es catalanesTot Circ, Passabar-
ret, Elegants,Vola quiVol i Im-
provisto’s Krusty Show, i les an-
dalusesVaivén Circo iAlas Cir-
coTeatro. En total, catorze re-
presentacions que s’exhibiran
en quatre espais distribuïts per
la població.

A més, el festival també in-
clourà un concurs de fotografia
(aquest any amb el lema El mi-

llor moment de Fira Circ Picat),
una fira d’artesania (que estarà
oberta tot el cap de setmana),
un concert nocturn i tallers (s’or-
ganitzaran tant dissabte com
diumenge al matí, duraran dos
hores i estaran oberts a tots els
públics).

També es facilitarà als visi-
tants diferents serveis com una
zona d’acampada o dutxes pú-
bliques. “Circ Picat és un apa-
rador idoni per tal que altres
ajuntaments vegin els especta-

Segona Fira Circ Picat d’Alpicat
amb 14 actuacions i 4 escenaris
El festival de circ se celebrarà els dies 27 i 28 de juny
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El certamen comptarà
amb tallers, una fira
d’artesania, concerts i
un concurs de fotografia

La fira circense es va presentar ahir a la Diputació.

cles i coneguin les companyies
que actuen de manera que tin-
guin un ventall on poder esco-
llir per portar-los a les seues lo-
calitats”, va explicar el diputat
AntoniVillas, durant la presen-
tació del festival, que va tenir
lloc ahir al matí a la Diputació.

Fira Circ Picat d’Alpicat és
concebuda com una aposta pi-
onera per donar a conèixer a
públic i institucions el circ con-
temporani i fer-ho en una de-
marcació, la de Lleida, amb po-
ca presència de companyies i
certàmens.

Alerten de
la resistència
als retrovirals

SALUT

❘ BARCELONA ❘ Una quarta part
dels pacients amb elVIH trac-
tats amb antiretrovirals a
Manhiça (Moçambic) han des-
envolupat resistències als fàr-
macs, per la qual cosa els met-
ges han urgit la necessitat de
nous medicaments alterna-
tius per evitar que la malal-
tia s’estengui. Un estudi lide-
rat per investigadors d’Insti-
tut de Salut Global (ISGlo-
bal) de Barcelona i l’Institut
d’Investigació de la Sida de-
mostra que creix el desenvo-
lupament de resistència del
VIH contra els fàrmacs dis-
ponibles.

Implanten un
ull biònic a una
pacient cega

SANITAT

❘ CÒRDOVA ❘ L’Hospital LaAr-
ruzafa de Còrdova ha implan-
tat un ull biònic i ha tornat
part de la visió a una dona ce-
ga des de fa gairebé tres dè-
cades, ja que pateix una reti-
nosi pigmentària, i és aques-
ta la primera intervenció
d’aquest tipus que es porta a
terme aAndalusia, i la sego-
na d’Espanya, després d’una
de practicada l’any passat a
Barcelona. Josefa Jiménez,
de 62 anys, ha sigut la paci-
ent cega número 115 del món
que ha recuperat part de la
visió amb aquesta tècnica.

LESCLAUS

Tempsd’estada
❚ Lamemòria d’Amic reflecteix l’ar-
relament dels immigrants atesos
per l’entitat. I és que el 46% feia en-
tre cinc i deu anys que era a Cata-
lunya i un altre 41% superava la
dècada en territori català.

Nivell d’estudis
❚ Més de la meitat dels estrangers
atesos per l’entitat d’UGT tenia es-
tudis bàsics o de Secundària. Gai-
rebé un 10% havia completat For-
mació Professional i més d’un 5%
tenia estudis universitaris. Tanma-
teix, el 84% no havia homologat
els seus estudis.

Habitatge

❚ El lloguer és l’opció principal
d’habitatge per al 90% dels immi-
grants que han visitat les oficines
d’Amic a Ponent. Només un 6%
dels atesos té un habitatge en pro-
pietat i el 2,7% resideix a casa de
l’empresari.

Més famílies immigrants
‘irregulars’per falta de feina
Denúncia d’UGT, que relaciona l’augment amb la reforma laboral
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R. RÍOS
❘ LLEIDA ❘ La falta de feina impe-
deix a molts immigrants reno-
var els permisos de residència
(tràmit que s’ha de portar a ter-
me després del primer any
d’ocupació, als tres i als cinc) i
deixa en situació irregular i fo-
ra del sistema les seues famí-
lies, que van arribar reagrupa-
des dels països d’origen partint
d’aquella autorització.Així ho
va denunciar ahir l’associació
Ajuda Mútua d’Immigrants de
Catalunya (Amic, pertanyent a
UGT), que ha constatat un aug-
ment, també a les comarques
lleidatanes, del que es coneix
com a irregularitat sobrevingu-
da.

Concretament, a les quatre
oficines que l’entitat té a Ponent,
un 2,6% dels 1.041 usuaris ate-
sos durant el 2014 es trobaven
en aquesta situació, gairebé el
triple que dos anys abans. “To-
ta la família es troba d’un dia per
l’altre sense permís. És gent arre-
lada que té aquí un projecte de
vida”, va afirmar Rosa Guixès,
tècnica d’Amic a Lleida. “Apa-
reixen les pors i fa que s’ama-
guin, arribant en algun cas fins
i tot a no portar els nens a l’es-
cola, per la qual cosa el percen-
tatge podria ser major”, va ex-
plicar David Papiol, secretari de
Moviments Socials i Igualtat
d’UGT i president d’Amic.“Això
és conseqüència de la reforma

laboral i de l’augment de l’eco-
nomia submergida”, va afirmar
la secretària general d’UGT a
Lleida, Núria Solé.

El 2014,Amic va atendre a
Lleida 1.041 immigrants, un 8
per cent més que un any abans,
que van efectuar 1.919 consul-
tes, convertint Lleida en la se-

gona província de Catalunya
ambmés volum d’atencions per
part d’Amic.

Per temàtiques, les consultes
van versar sobre nacionalitat, re-
novació d’autoritzacions, ajuts
econòmics i reagrupament fami-
liar. Sis de cada deu persones
ateses no tenien feina i dels que

van assegurar tenir-ne una,més
d’una quarta part treballava en
agricultura o ramaderia, amb la
construcció, la neteja i l’hosta-
leria com els altres sectors amb
més ocupació. El 64 per cent de
les persones ateses perAmic eren
dones i una quarta part eren
d’origen marroquí.

Imatge d’arxiu d’una reunió d’immigrants a Lleida.
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1.041
IMMIGRANTS ATESOS

L’associació Amic va atendre el
2014 a les seues quatre oficines
de Ponent 1.041 immigrants, un
8%més que un any abans.

2,6%
IRREGULARITAT SOBREVINGUDA

Del total d’immigrants atesos per
Amic a Lleida, el 2,6% estava en ir-
regularitat sobrevinguda, davant
el 0,97% del 2012.


